
 

 

 

ПРОФЕСІЇ З ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

 

КОЛЕДЖ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Код та назва професії (класу класифікаційного угрупування) Вид професійної підготовки 

6113 Озеленювач 
Професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації робітників 

6121 Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці Професійно-технічне навчання 

7212 Електрогазозварник Професійно-технічне навчання 

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 
Професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації робітників 

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Професійно-технічне навчання 

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 
категорія «А1» Професійно-технічне  навчання 

 

КІЦМАНСЬКИЙ КОЛЕДЖ  

ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Код та назва професії (класу класифікаційного угрупування) Вид професійної підготовки 

8322 Водій автотранспортних засобів  категорія «В» Професійно-технічне навчання 

 

 

 

 



 

НОВОУШИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ  

ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Код та назва професії (класу класифікаційного угрупування) Вид професійної підготовки 

4112 Оператор комп’ютерного набору Професійно-технічне навчання 

6141 Лісник Професійно-технічне навчання 

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 
Професійно-технічне навчання,  

підвищення кваліфікації робітників 

7233 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 
Професійно-технічне навчання 

8163 Машиніст холодильних установок Професійно-технічне навчання 

8322 Водій автотранспортних засобів  категорія «В» Професійно-технічне навчання 

8322 Водій автотранспортних засобів  категорія «С1» Професійно-технічне навчання 

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 
категорія «А1» Професійно-технічне  навчання 

 

ХОТИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ  

ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Код та назва професії (класу класифікаційного угрупування) Вид професійної підготовки 

8322 Водій автотранспортних засобів категорія «В» Професійно-технічне навчання 

8322 Водій автотранспортних засобів категорія «С» Професійно-технічне навчання 

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорія 

 «А1», «А2», «В1», «В2» 

Професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації робітників 

 



 

 

 

СНЯТИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ  

ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Код та назва професії (класу класифікаційного угрупування) Вид професійної підготовки 

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи) Професійно-технічне навчання 

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних Професійно-технічне навчання 

5220 Продавець продовольчих товарів Професійно-технічне навчання 

6121 Оператор з ветеринарного оброблення тварин Перепідготовка робітників 

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 

Перепідготовка робітників, професійно-

технічне навчання, підвищення кваліфікації 

робітників  

8159 Лаборант хімічного аналізу 

Перепідготовка робітників, професійно-

технічне навчання, підвищення кваліфікації 

робітників 

8322 Водій автотранспортних засобів  категорія «В» Професійно-технічне навчання 

8322 Водій автотранспортних засобів  категорія «С1» Професійно-технічне навчання 

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 
категорія «А1», «А2», «В1» 

Перепідготовка робітників, професійно-

технічне навчання, підвищення кваліфікації 

робітників 

 

 

 

 



 

 

 

 

БУЧАЦЬКИЙ КОЛЕДЖ  

ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Код та назва професії (класу класифікаційного угрупування) Вид професійної підготовки 

4112 Оператор комп’ютерного набору 
Професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації робітників 

5122 Кухар 
Професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації робітників 

6111 Плодоовочівник Професійно-технічне навчання 

7124 Столяр будівельний  
Професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації робітників 

7132 Лицювальник-плиточник 
Професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації робітників 

8162 Оператор котельні 
Професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації робітників 

8322 Водій автотранспортних засобів категорія «В» Професійно-технічне навчання 

8322 Водій автотранспортних засобів категорія «С» Професійно-технічне навчання 

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 
категорія «А1» Професійно-технічне  навчання 

 


